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І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Метою проведення Конкурсу імені академіка Володимира Сташиса 

(далі – Конкурс) є відзначення талановитих організаторів у сфері наук 

кримінально-правового циклу, а також авторів кращих вітчизняних наукових 

видань із кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого 

права, кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи, 

оперативно-розшукової діяльності, судоустрою, прокуратури та адвокатури з 

тим, щоб стимулювати науковців до подальшої плідної роботи. 

1.2. Організатор конкурсу – Науково-дослідний інститут вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (далі – 

Інститут). 

1.3. Для проведення Конкурсу директор Інституту видає наказ, в якому 

визначаються члени організаційного комітету Конкурсу (далі – Оргкомітет), 

а також зазначаються строки проведення Конкурсу та розмір премії.  

1.4. Оголошення про проведення Конкурсу публікується на сайті 

Інституту. 

1.5. Конкурс проводиться за такими номінаціями: 
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– «Кращий організатор у сфері наук кримінально-правового циклу»; 

– «Краще видання у сфері наук кримінально-правового циклу». 

1.6. До участі у номінації «Кращий організатор у сфері наук 

кримінально-правового циклу» допускаються особи, які протягом попередніх 

трьох календарних років здійснювали організаційну діяльність у сфері наук 

кримінально-правового циклу у закладах вищої освіти або науково-дослідних 

установах будь-якої форми власності та досягли значущих результатів.  

1.7. До участі у номінації «Краще видання у сфері наук кримінально-

правового циклу» допускаються одноосібні монографії, відрецензовані не 

менше, ніж двома фахівцями з відповідних спеціальностей, та видані 

протягом п’яти попередніх календарних років з дотриманням видавничих 

вимог. 

1.8. До участі у Конкурсі не допускаються:  

– у номінації «Кращий організатор у сфері наук кримінально-правового 

циклу» – особи, які є співробітниками Інституту; 

– у номінації «Краще видання у сфері наук кримінально-правового 

циклу» – автори наукових робіт, які є співробітниками Інституту або 

працювали в Інституті під час опублікування роботи, що подається на 

Конкурс.  

1.9. Висунення кандидатів на Конкурс здійснюється вченими радами 

або структурними підрозділами (кафедрами, відділами, лабораторіями, 

секторами) закладів вищої освіти або наукових установ, громадськими 

організаціями (їх підрозділами) або шляхом самовисування.  

1.10. Для участі в Конкурсі конкурсантом подаються до Оргкомітету в 

установлені строки такі документи:  

– для претендентів на номінацію «Кращий організатор у сфері наук 

кримінально-правового циклу»: 

1) заявка на участь у Конкурсі із зазначенням назви номінації, імені, 

прізвища та по батькові конкурсанта, наукового ступеня, вченого звання (за 

наявності), місця роботи, посади, контактних даних (телефону та електронної 
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пошти). Також у заявці вказується установа чи громадська організація (їх 

підрозділи), яка висуває конкурсанта, або зазначається про самовисування; 

2) витяг із засідання вченої ради закладу вищої освіти або науково-

дослідної установи, керівного органу громадської організації (її підрозділу) 

про висування кандидата; 

3) розгорнута інформація щодо організаційної діяльності конкурсанта, 

що може включати, зокрема, такі відомості:  

а) відомості про роботу на керівних посадах у закладах вищої освіти 

або наукових установах протягом останніх трьох років (вказати відповідні 

дати, назву закладів (установ), посади); 

б) перелік наукових заходів, проектів та ін., в організації яких взяв 

участь конкурсант (вказати назву заходів (проектів) протягом трьох 

попередніх календарних років, час та місце проведення, організаторів / 

замовників, мету проекту (за наявності), отримані результати, рівень заходу 

(міжнародний / всеукраїнський / локальний), кількість учасників, 

впровадження результатів та інші важливі, на думку кандидата, відомості); 

в) перелік захищених дисертацій під науковим керівництвом 

(консультуванням) конкурсанта протягом трьох попередніх календарних 

років; 

г) участь в атестації здобувачів наукового ступеня як офіційного 

опонента, члена постійної або разових спеціалізованих вчених рад;  

д) наявність наукової школи, її назва, коротка характеристика, кількість 

представників; 

е) керівництво (членство) у редколегії наукового видання, включеного 

до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання;  

є) інші відомості, що, на думку конкурсанта, свідчать про значущість 

його здобутків; 

– для претендентів на номінацію «Краще видання у сфері наук 

кримінально-правового циклу»: 
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1) заявка на участь у Конкурсі із зазначенням назви номінації, імені, 

прізвища та по батькові конкурсанта, наукового ступеня, вченого звання (за 

наявності), місця роботи, посади, контактних даних (телефону та електронної 

пошти), на яку подається робота. Також у заявці вказується установа чи 

громадська організація (їх підрозділи), яка висуває конкурсанта, або 

зазначається про самовисування; 

2) витяг із засідання вченої ради закладу вищої освіти або науково-

дослідної установи (їх підрозділу), керівного органу громадської організації 

(її підрозділу) про висування кандидата; 

3) два екземпляри друкованого наукового видання та/або електронна 

версія видання, що висувається на конкурс. При подачі електронної версії 

видання конкурсант надає згоду на її розміщення на сайті Інституту в 

електронній бібліотеці; 

4) анотація, що відбиває стислий зміст роботи (до 5 сторінок); 

5) інші документи, що, на думку конкурсанта, підтверджують 

значущість результатів роботи (зокрема, копії актів впровадження, патенти, 

рецензії на працю у спеціалізованих виданнях або засобах масової 

інформації, копії рецензій, що були надані для видання роботи). 

Після завершення Конкурсу конкурсантам повертаються подані ними 

документи, а також друковані примірники монографії, що подавалася в 

номінації «Краще видання у сфері наук кримінально-правового циклу». За 

згодою учасника конкурсу один примірник монографії може бути залишено 

ним в дар бібліотеці Інституту. 

1.11. Документи у папці-швидкозшивачі надсилаються за адресою: 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України, вул. Пушкінська, 49, м. Харків, 61002, із 

приміткою: до Організаційного комітету Конкурсу імені Володимира 

Сташиса. При цьому на електронну пошту officemanager@aprnu.rol.net.ua (із 

темою листа: на Конкурс імені Володимира Сташиса) обов’язково 

надсилаються копії усіх документів. У номінації «Краще видання у сфері 

mailto:officemanager@aprnu.rol.net.ua
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наук кримінально-правового циклу» за вибором конкурсанта також 

надсилаються електронна версія монографії разом зі згодою на її розміщення 

на сайті Інституту. 

1.12. За номінацією «Кращий організатор у сфері наук кримінально-

правового циклу» особа може бути переможцем лише один раз. У номінації 

«Краще видання у сфері наук кримінально-правового циклу» одна й та ж 

монографія може подаватися двічі, якщо першого разу премія присуджена не 

була.  

  1.13. Організаційний внесок за участь у Конкурсі не передбачається. 

 

 

ІІ 

 ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

2.1. Для визначення переможців наказом директора Інституту 

створюється Конкурсна комісія з 7 осіб, які можуть бути співробітниками 

Інституту, інших наукових установ або закладів вищої освіти.  

2.2. Не може бути членом Конкурсної комісії близький родич або член 

сім’ї конкурсанта; науковий керівник (консультант), опонент конкурсанта; 

особа, яка працювала над дисертацію під науковим керівництвом 

(консультуванням) конкурсанта; особа, яка є підлеглою конкурсанту; 

рецензент монографії конкурсанта, яка висувається на конкурс, особа, з якою 

конкурсант має публікації у співавторстві протягом останніх 5 календарних 

років. 

За наявності у члена (членів) Конкурсної комісії обставин, що 

унеможливлюють або ускладнюють об’єктивне оцінювання конкурсантів або 

наукових видань, у Конкурсній комісії може бути здійснена заміна 

відповідного члена (членів) наказом директора Інституту. Ініціатива про 

здійснення заміни може виходити від будь-якого члена Конкурсної комісії 

або від Оргкомітету. 
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2.3. На першому засіданні Конкурсної комісії, яке відбувається 

протягом десяти днів після закінчення строку подачі документів, її члени 

обирають голову, заступника голови та секретаря комісії, ознайомлюються з 

документами, поданими конкурсантами, визначають їх відповідність до 

вимог Конкурсу, з’ясовують наявність обставин, що перешкоджають 

конкурсантам брати участь у Конкурсі, та наявність обставин, що  

перешкоджають членам Конкурсної комісії брати участь в її діяльності. У 

разі невідповідності документів конкурсанта вимогам конкурсу або наявності 

обставин, що перешкоджають його можливості брати участь у конкурсі, 

Конкурсна комісія виносить про це мотивоване рішення.  

На першому засіданні Конкурсної комісії кожен член комісії одержує 

копії документів усіх конкурсантів у номінації «Кращий організатор у сфері 

наук кримінально-правового циклу». У номінації «Краще видання у сфері 

наук кримінально-правового циклу» Конкурсна комісія відкритим 

голосуванням більшістю голосів від присутніх на засіданні визначає щодо 

кожної поданої на конкурс монографії двох членів комісії, що 

здійснюватимуть її оцінювання за встановленою формою, та надає їм 

відповідні наукові праці разом із документами конкурсантів.  

2.4. На другому засіданні Конкурсної комісії, яке відбувається на 

шостому тижні після закінчення строку подачі документів, визначаються 

переможці у кожній номінації. 

У номінації «Кращий організатор у сфері наук кримінально-правового 

циклу» Конкурсна комісія обговорює здобутки кожного конкурсанта, 

таємним рейтинговим голосуванням здійснює відбір двох фіналістів, після 

чого визначає переможця з фіналістів таємним голосуванням більшістю 

голосів від присутніх на засіданні. За умови набрання двома конкурсантами 

після таємного голосування однакової кількості балів переможцями 

визнаються обидва конкурсанти. Якщо здобутки конкурсантів, на думку 

Конкурсної комісії, не є значущими, переможець у зазначеній номінації може 

не обиратися. 
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У номінації «Краще видання у сфері наук кримінально-правового 

циклу» члени конкурсної комісії підраховують підсумкові бали, попередньо 

виставлені щодо кожної монографії двома її членами. Роботи, що набрали 

найбільшу кількість балів серед інших робіт, посідають перше та друге 

призові місця. 

Критеріями оцінювання наукових праць у номінації «Краще видання у 

сфері наук кримінально-правового циклу» є:  

– актуальність проблеми; 

– новизна та оригінальність ідей; 

– подальший розвиток та удосконалення теоретичних положень;  

– використані методи дослідження; 

– емпірична база дослідження; 

– практична значущість результатів; 

– структурованість роботи та грамотне викладення поглядів автора; 

– обґрунтованість пропозицій для можливості їх реалізації у 

нормотворчості, нормозастосуванні або практичному застосуванні; 

– якість візуалізації роботи у схемах, таблицях тощо; 

– використання зарубіжної літератури; 

– вивчення зарубіжного досвіду з досліджуваної проблеми. 

За умови набрання кількома монографіями однакової кількості балів 

присутні на засіданні члени Конкурсної комісії ознайомлюються з 

анотаціями цих робіт та визначають перше та / або друге місце таємним 

голосуванням. 

2.5. Рішення Конкурсної комісії щодо визначення переможців 

оскарженню не підлягає. 

2.6. Інформацію про переможців Конкурсна комісія передає 

Оргкомітету для підготовки нагородження та висвітлення інформації на сайті 

Інституту. 
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ІІІ  

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

3.1. Переможцям Конкурсу вручається диплом і премія.  

3.2. Переможцю Конкурсу у номінації «Краще видання у сфері наук 

кримінально-правового циклу» видається сертифікат на безкоштовну 

публікацію у фаховому збірнику наукових праць «Питання боротьби зі 

злочинністю» протягом року з моменту оголошення переможців.  

3.3. Нагородження переможців Конкурсу здійснюється на науковому 

заході, що організовується Інститутом, або на засіданні Вченої ради 

Інституту. 

 


